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AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een besluit
Artikel 2 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) cohesie — Bevordering van een op 
grotere cohesie gerichte samenleving door 
een betere publieke voorlichting over de 
voordelen die iedereen ten goede zouden 
komen als armoede is uitgebannen en 
niemand veroordeeld is om in de marge te 
leven. Het Europees Jaar bevordert een 
samenleving die voor allen, ongeacht hun 
achtergrond, levenskwaliteit, 
maatschappelijk welzijn en gelijke kansen 
ondersteunt en verbetert door duurzame 
ontwikkeling, solidariteit tussen en binnen 
de generaties en samenhang van het beleid 
met activiteiten van de EU op de gehele 
wereld te waarborgen;

c) cohesie — Bevordering van een op 
grotere cohesie gerichte samenleving door 
een betere publieke voorlichting over de 
voordelen die iedereen ten goede zouden 
komen als armoede is uitgebannen en 
niemand veroordeeld is om in de marge te 
leven. Het Europees Jaar bevordert een 
samenleving die voor allen, ongeacht hun 
achtergrond en geslacht, levenskwaliteit, 
maatschappelijk welzijn en gelijke kansen 
ondersteunt en verbetert door duurzame 
ontwikkeling, solidariteit tussen en binnen 
de generaties en samenhang van het beleid 
met activiteiten van de EU op de gehele 
wereld te waarborgen;

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een besluit
Artikel 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitvoering van het Europees Jaar 
wordt rekening gehouden met de 
verschillende wijze waarop vrouwen en 
mannen armoede en sociale uitsluiting 

Bij de uitvoering van het Europees Jaar 
wordt rekening gehouden met de 
verschillende wijze waarop vrouwen en 
mannen armoede en sociale uitsluiting 
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ervaren. ervaren, en bij de tenuitvoerlegging en 
evaluatie van de acties in het kader van 
dat jaar wordt de genderdimensie in acht 
genomen.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een besluit
Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke lidstaat wijst een nationaal 
uitvoeringorgaan aan, dat belast is met de 
organisatie van zijn deelname aan het 
Europees Jaar en met de coördinatie op 
nationaal niveau. Dit nationaal 
uitvoeringsorgaan is verantwoordelijk voor 
het vaststellen van het nationaal 
programma en de prioriteiten voor het 
Europees Jaar, alsook voor de selectie van 
individuele acties waarvoor 
communautaire financiering zal worden 
aangevraagd. De nationale strategie en 
prioriteiten voor het Europees Jaar zullen 
overeenkomstig de in artikel 2 vermelde 
doelstellingen worden vastgesteld.

1. Elke lidstaat wijst een nationaal 
uitvoeringorgaan aan, dat belast is met de 
organisatie van zijn deelname aan het 
Europees Jaar en met de coördinatie op 
nationaal niveau. Dit nationaal 
uitvoeringsorgaan is verantwoordelijk voor 
het vaststellen van het nationaal 
programma en de prioriteiten voor het 
Europees Jaar, alsook voor de selectie van 
individuele acties waarvoor 
communautaire financiering zal worden 
aangevraagd. De nationale strategie en 
prioriteiten voor het Europees Jaar zullen 
overeenkomstig de in artikel 2 vermelde 
doelstellingen en het in artikel 4 
vastgelegde beginsel van 
gendermainstreaming worden vastgesteld.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een besluit
Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Lokale, regionale of nationale acties 
kunnen uit de algemene begroting van de 
Europese Unie worden medegefinancierd 

2. Lokale, regionale of nationale acties 
kunnen uit de algemene begroting van de 
Europese Unie worden medegefinancierd 
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voor ten hoogste 50% van de totale 
subsidiabele kosten van de overeenkomstig 
de procedure van deel II van de bijlage 
uitgevoerde acties.

voor ten hoogste 80 % van de totale 
subsidiabele kosten van de overeenkomstig 
de procedure van deel II van de bijlage 
uitgevoerde acties.

Or. en

Motivering

Wordt samen (en bloc) met amendement 6 in stemming gebracht.

Amendement 5

Voorstel voor een besluit
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie neemt besluiten 
betreffende de financiering van acties 
ingevolge artikel 8, leden 1 en 2, 
overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, 
bedoelde procedure.

1. De Commissie neemt besluiten 
betreffende de financiering van acties 
ingevolge artikel 8, leden 1 en 2, 
overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, 
bedoelde procedure, met inachtneming 
van het in artikel 4 vastgelegde beginsel 
van gendermainstreaming.

Or. en

Amendement 6

Bijlage – deel II – punt 1
II. MEDEFINANCIERING VAN ACTIES OP NATIONAAL NIVEAU

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Acties op lokaal, regionaal of nationaal 
niveau kunnen in aanmerking komen voor 
financiering uit de Gemeenschapsbegroting 
ten bedrage van ten hoogste 50% van de 
totale subsidiabele kosten per deelnemend 
land. De nationale medefinanciering moet 
even groot zijn als die van de EU en voor 
ten minste 50% uit publieke of particuliere 
middelen afkomstig zijn. Bij het selecteren 
van acties kunnen de nationale 

1. Acties op lokaal, regionaal of nationaal 
niveau kunnen in aanmerking komen voor 
financiering uit de Gemeenschapsbegroting 
ten bedrage van ten hoogste 80% van de 
totale subsidiabele kosten per deelnemend 
land. De nationale medefinanciering moet 
even groot zijn als die van de EU en voor 
ten minste 20% uit publieke of particuliere 
middelen afkomstig zijn. Bij het selecteren 
van acties kunnen de nationale 
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uitvoeringsorganen zelf beslissen of zij al 
dan niet – en zo ja, voor welk bedrag –
medefinanciering van de voor de 
uitvoering van afzonderlijke acties 
verantwoordelijke organisatie aanvragen.

uitvoeringsorganen zelf beslissen of zij al 
dan niet – en zo ja, voor welk bedrag –
medefinanciering van de voor de 
uitvoering van afzonderlijke acties 
verantwoordelijke organisatie aanvragen.

Or. en

Motivering

Wordt samen (en bloc) met amendement 4 in stemming gebracht.
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